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เร่ือง ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและมาตรฐานการสอบบัญชี
ของไทย 
 
ประเดน็หลักมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
(TFRS for Non-Publicly Accountable Entities : NPAEs)  
 
รายการท่ีก าหนดใน NPAEs 
มาตรฐานฯ ฉบบันี ้จะครอบคลมุวิธีการปฏิบตัิทางการบญัชี รวมทัง้การจดัท างบการเงินส าหรับ NPAEs ในเร่ือง  
- การน าเสนองบการเงิน  
- การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี  
  และการแก้ไขข้อผิดพลาด 
- เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
- ลกูหนี ้ 
- สนิค้าคงเหลอื  
- เงินลงทนุ  
- ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  
- สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
- อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  
- ต้นทนุการกู้ยืม  
- สญัญาเช่า  
- ภาษีเงินได้  
- ประมาณการหนีส้นิและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้  
- เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
- รายได้ 
- การรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์  
- สญัญาก่อสร้าง  
- ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ  



สรุปรายละเอียด 
 
 การน าเสนองบการเงนิ 
 
·       งบการเงนิที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วย 
o      งบแสดงฐานะทางการเงิน 
o      งบก าไรขาดทนุ 
o      งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจ้าของ 
o      หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 
·       ไม่ก าหนดให้กิจการต้องท า 
o      งบกระแสเงินสด 
o      งบการเงินรวม 
o      การเสนอข้อมลูจ าแนกตามสว่นงาน 
o      การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
o      การเปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
·       งบการเงินควรน าเสนอข้อมลูที่เปรียบเทียบได้ 
·       งบการเงินระหวา่งกาลต้องเป็นไปตามข้อก าหนดทกุข้อใน TFRS for NPAEs 
·       ต้องแยกแสดงรายการท่ีมีลกัษณะหรือหน้าที่ท่ีคล้ายคลงึกนัที่มีสาระส าคญั 
·       ห้ามน าทรัพย์สนิและหนีส้นิ หรือรายได้และคา่ใช้จ่ายมาหกักลบกนั ยกเว้นมีข้อก าหนดให้ท าได้ 
·       ต้องมกีารระบเุอกลกัษณ์อยา่งชดัเจน 
  
งบแสดงฐานะการเงนิ 
 ·       ให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้งบการเงินในการประเมินฐานะการเงิน ได้แก่ ข้อมลูเก่ียวกบัสนิทรัพย์ 
หนีส้นิ และสว่นของเจ้าของ 
·       ต้องแยกแสดงการจดัประเภทสนิทรัพย์และหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงินเป็นรายการหมนุเวยีนและไม่
หมนุเวยีน 
  
งบก าไรขาดทุน 
 ·       กิจการต้องรับรู้รายการรายได้และคา่ใช้จา่ยทกุรายการส าหรับงวดใบงบก าไรขาดทนุ เพื่อค านวณหาผล
ก าไร(ขาดทนุ) ยกเว้นรายการก าไรหรือขาดทนุ ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีก้ าหนดให้กิจการต้อง
รับรู้โดยตรงไปยงัสว่นของเจ้าของ 
·       กิจการจะเลอืกจดัประเภทคา่ใช้จา่ยตามหน้าที่หรือตามลกัษณะขึน้อยูก่บัดลุพินิจของผู้บริหาร 
  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
 ·       กิจการต้องน าเสนอรายการตอ่ไปนี ้



o      เงินทนุท่ีได้รับจากเจ้าของและจ่ายคืนให้แกเ่จ้าของ รวมทัง้สว่นแบง่ก าไร 
o      ก าไรหรือขาดทนุสทุธิส าหรับงวด 
o      ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นงวด การเปลีย่แปลงรายการตา่งๆ และยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด 
o      รายการซึง่ก าหนดให้กิจการรับรู้โดยตรงไปยงัสว่นของเจ้าของ 
  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
  
·       ต้องแสดงข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
o      ข้อความที่ระบวุา่งบการเงินได้จดัท าขึน้ตาม TFRS for NPAEs 
o      สรุปนโยบายการบญัชีที่เลอืกใช้ 
o      ข้อมลูที่ก าหนดให้เปิดเผยเป็นการเฉพาะ 
o      ข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด 
  
·       การเปลีย่นแปลงทางการบญัชีประกอบด้วย 
(ก)    การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
(ข)    การเปลีย่นแปลงประมาณการบญัชีและ 
(ค)    การแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน 
  
 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
        ให้นิยาม เงินสด เงินฝากธนาคาร และรายการเทียบเทา่เงินสด 
·       ให้กิจการน าเสนอเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดรวมเป็นรายการเดยีวกนั 
·       เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ไมส่ามารถน ามาหกักลบกบัรายการเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 
  
ลูกหนี ้
 ·       ลกูหนี ้หมายถงึ สทิธิที่กิจการจะได้รับเงินสดหรือทรัพยากรหรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นๆ เมื่อถึงก าหนด
ช าระ ลกูหนีอ้าจรวมถึงลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นฯ 
·       ต้องวดัมลูคา่ภายหลงัด้วยมลูคา่ที่จะได้รับ ซึง่หมายถงึ มลูคา่หลงัจากหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
·       วิธีการประมาณหนีส้งสยัจะสญูสามารถท าได้ 3 วิธี ได้แก่ 
o      วิธีอตัราร้อยละของขายเช่ือสทุธิ 
o      วิธีอตัราร้อยละของลกูหนีท้ีค้่างช าระจ าแนกตามอายขุองลกูหนี ้
o      วิธีพิจารณาลกูหนีเ้ป็นแตล่ะราย 
·       การตดัจ าหนา่ยหนีส้ญู ไมอ้่างถงึการตดัหนีส้ญู ทางภาษีอากร 
  



สินค้าคงเหลือ 
  
·       สนิค้าคงเหลอื หมายถงึ สนิทรัพย์ซึง่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
o      ถือไวเพื่อขายตามลกัษณะของการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ 
o      อยูใ่นระหวา่งกระบวนการผลติเพื่อให้เป็นสนิค้าส าเร็จรูปเพือ่ขาย 
o      อยูใ่นรูปของวตัถดุิบ หรือวสัดทุี่มีไว้ใช้ในกระบวนการผลติสนิค้าหรือให้บริการ 
·       ต้นทนุของสนิค้าคงเหลอืต้องประกอบด้วย ต้นทนุทัง้หมดในการซือ้ ต้นทนุแปลงสภาพและต้นทนุอื่นๆ ที่
เกิดขึน้เพื่อให้สนิค้าคงเหลอืนัน้อยูใ่นสถานท่ีและอยูใ่นสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 
 
เงนิลงทุน 
  
·       กิจการต้องจดัประเภทเงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงินลงทนุในตราสารทนุ เป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ที่อยู่
ในความต้องการของตลาด (เพื่อค้าและเผ่ือขาย) และเงินลงทนุท่ีไมใ่ช่หลกัทรัพย์ที่อยูใ่นความต้องการของตลาด 
·       เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า 
·       กิจการต้องวดัมลูคา่เงินลงทนุทกุประเภท เมือ่เร่ิมแรกด้วยราคาทนุเทา่นัน้ ซึง่หมายถงึ มลูคา่ยตุิธรรมของ
สิง่ตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึง่เงินลงทนุนัน้ รวมทัง้คา่ใช้จ่ายในการเข้าท ารายการ 
 
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
  
·       กิจการต้องรับรู้ต้นทนุเร่ิมแรกเพื่อให้ได้มาหรือก่อสร้างรายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และต้นทนุท่ีเกิดขึน้
ในภายหลงัเมื่อมกีารซอ่มบ ารุง ตอ่เตมิ ดดัแปลง ปรับปรุง เปลีย่นแทนสว่นประกอบของรายการที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ์ เป็นทรัพย์สนิ เมื่อ 
o      มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนท่ี่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ 
o      กิจการสามารถวดัมลูคา่ต้นทนุของรายการนัน้ได้อยา่งนา่เช่ือถือ 
·       ราคาทนุของรายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ประกอบด้วย 
o      ราคาซือ้รวมอากรขาเข้าและภาษีซือ้ทีเ่รียกคืนไมไ่ด้ หลงัหกัสว่นลดการค้า และจ านวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย 
o      ต้นทนุทางตรงอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัหาสนิทรัพย์เพื่อให้สนิทรัพย์นัน้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะ
ใช้งานได้ตามวตัถปุระสงค์ 
 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
  
·       สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน หมายถึง สนิทรัพย์ที่ไมเ่ป็นตวัเงินท่ีสามารถระบไุด้และไมม่ีลกัษณะทางกายภาพ 
·       สนิทรัพย์สามารถระบไุด้ก็ตอ่เมื่อ 
o      สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือ 
o      ได้มาจากท าสญัญาหรือสทิธิทางกฎหมายอื่นๆ 
·       กิจการต้องวดัมลูคา่เมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาทนุ 



·       การแลกเปลีย่นเหมือนรายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
  
·       อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ หมายถงึ อสงัหาริมทรัพย์ (ที่ดิน อาคาร หรือสว่นของอาคาร(สว่นควบ
อาคาร) หรือทัง้ที่ดินและอาคาร) ที่ถือครอง(โดยเจ้าของหรือโดยผู้ เช่าภายใต้สญัญาเชา่การเงิน) เพื่อหา
ประโยชน์จากรายได้คา่เชา่ หรือจากการเพิม่ขึน้ของมลูคา่ของสนิทรัพย์ หรือทัง้สองอยา่ง ทัง้นีไ้มไ่ด้มีไว้เพื่อใช้ใน
การผลติหรือจดัหาสนิค้าหรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงานของกิจการ หรือขายตามสกัษณะการประกอบ
ธุรกิจตามปกต ิ
 
ต้นทุนการกู้ยมื 
  
·       ต้นทนุการกู้ยมื หมายถึง ดอกเบีย้และต้นทนุอื่นที่เกิดขึน้จากการกู้ยมืของกิจการ โดยต้นทนุการกู้ยมื อาจ
รวมถงึ 
o      ดอกเบีย้ทีเ่กิดขึน้รวมทัง้ภาษีที่เก่ียวข้อง 
o      จ านวนทีต่ดับญัชีของสว่นลดหรือสว่นเกิน 
o      จ านวนทีต่ดับญัชีของรายจา่ย 
o      ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่นที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตราตา่งประเทศ สว่นท่ีน ามาปรับปรุงกบัต้นทนุของ
ดอกเบีย้ 
·       กิจการต้องรวมต้นทนุการกู้ยืมทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลติสนิทรัพย์ที่เข้า
เง่ือนไขเป็นสว่นหนึง่ของราคาทนุของสนิทรัพย์นัน้ 
·       สนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข หมายถงึ สนิทรัพย์ที่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถ
น าสนิทรัพย์นัน้มาใช้ได้ตามประสงค์หรือน าไปขาย 
·       เงินท่ีกู้มาโดยเฉพาะ ต้นทนุการกู้ยืมต้องหกัด้วยรายได้ที่เกิดจากการน าเงินกู้ดงักลา่วไปลงทนุเป็นการ
ชัว่คราว 
 
สัญญาเช่า 
  
·       สญัญาเช่าการเงิน หมายถึง สญัญาเชา่ที่ท าให้กิดการโอนความเสีย่งและผลตอบแทนทัง้หมดหรือเกือบ
ทัง้หมดท่ีผู้ เป็นเจ้าของพงึได้รับจากสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ เชา่ ไมว่า่ในท่ีสดุการโอนกรรมสทิธ์ิจะเกิดขึน้หรือไม ่
·       สญัญาเช่าด าเนินงาน หมายถึง สญัญาเชา่ที่มใิช่สญัญาเชา่การเงิน 
·       กิจการต้องจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงิน หากสญัญานัน้โอนความเสีย่งและผลตอบแทน
ทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดท่ีผู้ เป็นเจ้าของพงึได้รับจากสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่า ไมว่า่ในท่ีสดุการโอนกรรมสทิธ์ิจะ
เกิดขึน้หรือไม ่
 
 



ภาษีเงนิได้ 
  
·       กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้ที่ต้องช าระให้แก่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุ โดยใช้วิธี
เงินได้ค้างจ่าย 
·       อยา่งไรก็ตาม หากกิจการประสงค์จะเลอืกรับรู้คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ และสนิทรัพย์
หรือหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี โดยใช้วิธีหนีส้นิตามงบแสดงฐานะการเงิน (The balance sheet liability 
method) ให้ถือปฎิบตัติามข้อก าหนดทกุข้อในมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) อยา่ง
สม ่าเสมอ 
  
ประมาณการหนีส้นิและหนีส้นิที่อาจเกิดขึน้ 
 ·       ประมาณการหนีส้นิ หมายถงึ หนีส้นิหรือภาระผกูพนัในปัจจบุนัท่ีมีความไมแ่นน่อนเก่ียวกบัจงัหวะเวลา
หรือจ านวนทีต้่องจา่ยช าระ 
·       กิจการต้องไมรั่บรู้หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ แต้ให้เปิดเผยรายละเอียดของภาระผกุพนัท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั รวมทัง้
มลูคา่ผลกระทบทางการเงินหากสามารถประมาณได้ ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
·       ประมาณการหนีส้นิจะต้องรับรู้ก็ตอ่เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทกุข้อดงันี ้
o      กิจการมีภาระผกูพนัในปัจจบุนัซึง่เป็นผลจากเหตกุารณ์ในอดีต ไมว่า่ภาระผกูพนันัน้จะเป็นภาระผกูพนั
ตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนมุาน 
o      มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อน ที่กิจการจะสญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจตอ่กิจการเพื่อ
จ่ายช าระภาระผกูพนัดงักลา่ว และ 
 
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
  
·       เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน หมายถงึ เหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ระหวา่งวนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงานกบัวนัท่ีได้รับอนมุตัิให้ออกงบการเงิน ไมว่า่เหตกุารณ์นัน้จะเป็นไปในทางดีหรือไม ่แยกได้เป็น 2 ประเภท 
ดงันี ้
1.       เหตกุารณ์ที่เป็นหลกัฐานยืนยนัวา่สถานการณ์ได้มีอยู ่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน (เหตกุารณ์
ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานท่ีต้องปรับปรุง) 
2.       เหตกุารณ์ที่ชีใ้ห้เห็นวา่สถานการณ์ได้เกิดขึน้ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน (เหตกุารณ์ภายหลงัรอบ
ระยะเวลารายงานท่ีไมต้่องปรับปรุง เพียงแตเ่ปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน) 
  
 
รายได้ 
  
·       รายได้ หมายถึง กระแสรับของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหกัรายจา่ย) ในรอบระยะเวลารายงานซึง่
เกิดขึน้จากกิจกรรมตามปกติของกิจการ เมื่อกระแสรับนัน้สง่ผลให้สว่นของเจ้าของเพิม่ขึน้ ทัง้นีไ้มร่วมถงึเงินทนุ



ที่ได้รับจากผู้มีสว่นร่วมในสว่นของเจ้าของและรายการก าไรซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี ้
ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้โดยตรงไปยงัสว่นของเจ้า 
·       กิจการต้องวดัมลูคา่ของรายได้โดยใช้มลูคา่ยตุิธรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ 
·       รับรู้รายได้จากการขายสนิค้า เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทกุข้อดงัตอ่ไปนี ้
o      ได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนที่มีนยัส าคญัให้กบัผู้ซือ้แล้ว 
o      ไมเ่ก่ียวข้องในการบริหารสนิค้าอยา่งตอ่เนื่องในระดบัท่ีเจ้าของพงึกระท า 
 
สัญญาก่อสร้าง 
 ·       รายได้คา่ก่อสร้างประกอบด้วย 
o      จ านวนรายได้เมื่อเร่ิมแรกตามที่ตกลงไว้ในสญัญา 
 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
  
·       รายการท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศต้องบนัทกึรายการ รับรู้มลูคา่เร่ิมแรกเป็นสกลุเงินบาท โดยการแปลง
จ านวนเงินตราตา่งประเทศด้วยอตัราแลกเปลีย่นทนัทีของสกลุเงินบาทกบัสกลุเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีเกิด
รายการ 
·       ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะงวด 
o      รายการท่ีเป็นตวัเงินให้แปลงคา่โดยใช้อตัราปิด 
o      รายการท่ีไมเ่ป็นตวัเงินให้แปลงคา่โดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
o      รายการสนิทรัพย์ที่เป็นตวัเงินท่ีอยูใ่นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ใช้อตัราแลกเปลีย่นที่ธนาคารรับซือ้ 
o      รายการหนีส้นิท่ีเป็นตวัเงินที่อยูใ่นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ใช้อตัราแลกเปลีย่นที่ธนาคารขาย 
o      ผลตา่งที่เกิดขึน้จากการช าระเงินของรายการที่เป็นตวัเงินหรือจากการแปลงคา่ให้รับรู้ในงบก าไรขาดทนุ 
  
 

ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีไทย 
สภาวชิาชีพบญัชีฯโดยคณะกรรมการวชิาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี ไดส้รุปภาพรวม

เก่ียวกบัมาตรฐานการสอบบญัชีมีจ านวน 36 ฉบับ   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 200 วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 210 ข้อตกลงในการรับงานสอบบญัชี   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 220 การควบคมุคณุภาพการตรวจสอบงบการเงิน   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 230 เอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 240 ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีเก่ียวกับการพิจารณาการทุจริตในการ
ตรวจสอบงบการเงิน   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 250 การพิจารณากฎหมายและข้อบงัคบัในการตรวจสอบงบการเงิน   



  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 260 การสือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูล   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 265 การสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในไปยงัผู้มีหน้าที่ในการก ากบั
ดแูลและผู้บริหารของกิจการ   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 315  การระบแุละประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญั โดยการท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ (ปรับปรุง)   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 320 ความมีสาระส าคญัในการวางแผนและการปฏิบตัิงานสอบบญัชี   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 330 วิธีปฏิบตัิของผู้สอบบญัชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้
   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 402 ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการขององค์กรอื่น   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 450 การประเมินการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงที่พบระหวา่งการตรวจสอบ
   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 500 หลกัฐานการสอบบญัชี   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 501 หลกัฐานการสอบบญัชี – ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 505 การขอค ายืนยนัจากบคุคลภายนอก   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบญัชีครัง้แรก   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 530 การเลอืกตวัอยา่งในการสอบบญัชี   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 540 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบญัชีที่
เก่ียวกบัมลูคา่ยตุิธรรมและการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 550 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 560 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 570 การด าเนินงานตอ่เนื่อง   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 580 หนงัสอืรับรอง   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 600 ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุม่กิจการรวมถึงงาน
ของผู้สอบบญัชีอื่น   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 610  การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน (ปรับปรุง)   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 620 การใช้ผลงานของผู้ เช่ียวชาญของผู้สอบบญัชี   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 การแสดงความเห็นและการรายงานตอ่งบการเงิน   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 705 การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 706 วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้ สอบ
บญัชีรับอนญุาต   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 710 ข้อมลูเปรียบเทียบ - ตวัเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ   



  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 720 ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีเก่ียวกับข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบ
การเงินท่ีตรวจสอบแล้ว   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 800 ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินที่จัดท าตามแม่บทเพื่อ
วตัถปุระสงค์เฉพาะ   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 805 ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการ
ตรวจสอบเฉพาะสว่นประกอบ หรือบญัชี หรือรายการในงบการเงิน   
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 810 งานการรายงานตอ่งบการเงินอยา่งยอ่   
  
มาตรฐานงานสอบทาน จ านวน 2 ฉบบั   
  มาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2400 งานการสอบทานงบการเงิน (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึง่ไมใ่ช่ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตของกิจการ)   
มาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชี รับอนุญาต
ของกิจการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปการน าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวชิา 

 
ภาควชิาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลัยสยาม 

 
เร่ือง ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย 

 
สามารถน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวชิาดังนี้ 
 

1. 131-101  การบัญชีขั้นต้น 1 
2. 131-201  การบัญชีขั้นต้น 2 
3. 131-203  การบัญชีขั้นกลาง 1 
4. 131-301  การบัญชีขั้นกลาง 2 
5. 131-306  การสอบบัญชี 
6. 131-403  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
7. 131-404  การบัญชีข้ันสูง 1 
8. 131-405  การบัญชีข้ันสูง 2 
9. 131-413  สัมมนาการบัญชีการเงิน 
10. 131-432  สัมมนาการสอบบัญชี 
11. 131-451  การบัญชีภาษีอากร 

 
 
 
 
 

อาจารย์กิตติชัย  ถาวรธรรมฤทธ์ิ 
ผู้สรุป 
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